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25/ 2020/08  

פ"תש באלול 'ה  
 לכבוד 

 מציעים פוטנציאליים
 א.ג.נ.,

לרכישת טרקטור חדש בעל  20/529מס'  במכרז פומבי דו שלבי 2מס'  מענה לשאלות הבהרה הנדון:

 "(המכרז)להלן: " טון לפחות 4ושר גרירה של כ

 שלום רב,

  הבהרה ותללשא " ו/או "מי אביבים"(הר בע"מ )להלן: "החב  2010להלן מענה חברת מי אביבים  .1

 :שבנדון המכרזסגרת במ ולשהתקב נוספות

 

 מס'

סעיף  
במסמכי  
ההליך/  
 ההסכם

 מענה החברה  פירוט השאלה 

1.  

נבקש לדחות את מועד ההגשה בשבוע נוסף   כללי
  לפחות

 

הגשת הצעות מועד ל –מאושר 
 03.09.20נדחה לתאריך 

2.  

זמן אספקה של הטרקטור בלבד הינו עד  .1 
 ימים 30

 90זמן אספקה למעמיס + מזלג הינו עד  .2
 ימים 

מהיר עד  זמן אספקה למטאטא בחיבור  .3
 ימים 90

ניתן יהיה לספק את הטרקטור ולהרכיב   .4
בחצר    את האביזרים במועד מאוחר יותר

 הספק. 

 

  90ור עד רקטהט ספק אתלנדרש 
יום ממועד הודעה על זכייה במכרז.    

 –יום  30התחייבות על אספקה עד 
נקודות   2המציע ב תזכה את 

 בקריטריון האיכות.

לגבי שאר האביזרים 
ניתן לספק  –וכו'( )מזלג/מטאטא 

 יום. 90עד 

3.  

סעיף 
4.4.14 – 

מערכת  
 מולטימדיה

 רכתלא ניתן להזמין את הדגם המוצע עם מע
ית, לכן יהיה צורך להתקין ה מקורלטימדימו

מערכת בהתקנה מקומית, מה שיוצר את 
 הבעיות הנ"ל:

קום ראוי ופונקציונאלי בתא למצוא מ
אינץ' הכולל  7המפעיל להתקנת מסך גדול 

שבת מיוחדת. )יהיה צורך לקדוח חורים תו
 מה שאינו מומלץ(  -בקבינה 

בנוסף, מצלמת רוורס בטרקטור חקלאי 
לעתים תכופות עקב היפגע ל\יפולשויה לע

 תנודות חדות האופייניות לטרקטור חקלאי. 

 י התראה.אין מניעה להרכיב חיישנ

 

הדרישה למערכת מולטימדיה 
מסמכי תוסר מומצלמת רוורס 

  ההסכם.
נדרש לקבל חיישני רוורס מותקנים 

 ע"ג הטרקטור. 
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 מס'

סעיף  
במסמכי  
ההליך/  
 ההסכם

 מענה החברה  פירוט השאלה 

4.  

סעיף 
4.4.17 - 

מערכת  
 איתורן

 

על הרכבת מערכת  ית אחראנו אינה חברת
איתורן, מפני שמערכת זו משויכת למנוי 

בתשלום חודשי ישירות לבעלים של 
שייך מנוי למי שאינו הטרקטור. )זה בעייתי ל

 בעל הטרקטור( 

 

  במסמכי ההסכםדרישה זו תוסר 
 .ם הזוכהעשייחתם 

 

5.  

סעיף 
4.4.20  

 
כפתור להתראה בנסיעה לאחור  ניתן להתקין 

ר להפעלת טון אפשרות בטרקאך אי
 אוטומטית של הזמזם בשילוב הילוך רוורס.

 

תוסר זם מקובל. הדרישה לזמ
מההסכם שייחתם עם הזוכה 

כפתור  הסעיף יעודכן ל ובמקומה
  .ןשיותק התראה

6.  

 
 
 

  ףתנאי ס

רישה לקבל הדברים שהוא בעייתי זה דאחד 
כי בעולם הטרקטורים  2020ר משנת ייצור וטרקט

ול לשלוח מה שקובע זה מועד עלייה לכביש אני יכ
לך דוגמא לרישיון רכב כדי שתראה, בדרך כלל אין 

צא בידי אנו מתחייבים לשנת ייצור כי זה נתון שנמ
 היצרן בלבד. 

  אם למשל קבלתי טרקטור בחודש פברואר
 לי כל מושג מתיהשנה או אפילו מרץ אין 

אם נשלח אחרי הזכייה ייצרו אותו, אך 
  4הזמנה ליצרן ונקבל את הטרקטור כעבור 

חודשים אז סביר להניח שהוא ייצור  5או 
אבל כאמור לעובדה זאת אין כל  2020שנת 

 חשיבות ברישיון הטרקטור שאתה תקבל.

  ייצורטרקטור משנת  הציעלנדרש 
2020 . 
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 מס'

סעיף  
במסמכי  
ההליך/  
 ההסכם

 מענה החברה  וט השאלה פיר

7.  

 
  ףתנאי ס

אתם עדיין טרקטור שיש לי חשש לגובה ה
מטר טרם  2.6עקשים לקבל אותו בגובה של מת

 בדקתי יסודי את הנושא הזה אבל על פניו
 נראה לי שאין דבר כזה בטרקטור לכל מטרה. 

  280עד גובה טור קטר הציעלניתן 
 .ס"מ

  עודכן.תנאי הסף י

8.  

  בהרות לעניין הכנה לכף קדמיתלקבל ה אבקש א'פח נס
 ציוד אחר שיתחבר לטרקטור ול

לכף   כנהש לקבל טרקטור עם הנדר
רצה להתקין שנ קדמית וציוד נוסף

 ריתום מהיר , בעלידראוליהיה שיה
   .מכרזה במסמכימפורט כ

9.  
חשוב לציין  –ה לכף קדמית דרישתכם לאופצי א'פח נס

את רוחב הכף בדרך כלל אנחנו מספקים כף 
 מטר. 2.05ב של ברוח 

  מקובל.

10.  

אני חושב  –ש בעניין הדרישה למטאטא כבי א'פח נס
ת טוב עם כל טרקטור ידע לחיושמוצר זה לא 

ן חקלאי בגלל דרישות גבוהות של ספיקת שמ
מה שלא קיים בטרקטור חקלאי על כן ממליץ 

 ת הדרישה הזאת.להוריד א
ספיקות הידראוליות גבוהות  דורשזה  אביזר
ת משאבה הידראולית כפולה נדרשומאד 

 אחרת השמן מתחמם וגורם לבעיות קשות
 מאד.

גיש ים להמציעעל הקשה נדחית. הב
ס הצעת המחיר על כל פאת טו

ת הפריט בנספח א' למסמכי  וקטגורי
 ה חלקית לא תישקל.. הצעהסכםה

11.  
טון וגובה  1.5הרמה של המזלג הינו עד  כושר א'פח נס

במסמכי  טר.מ 3.5ימלי הינו עד המקסההרמה  
 1200מכרז רשמתם שכושר ההרמה הינו עד ה

 ק"ג.

שייחתמו  מסמכי ההסכםל. מקוב
 .יעודכנו בהתאם עם הזוכה

 

כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות ה ז  אין באמור במסמך הבהרות .2

 וההסכם.  המכרזמכי מס במסגרת

 .למכרזההצעה   עםיש להגיש את מסמך המענה לעיל חתום ביחד  .3

 נשמח להשתתפותכם. .4

 בכבוד רב,                                                                                                                            

 ליאור לנצ'יצקי 

 ות וימנהל מחלקת רכש והתקשר                                                                                     

 בע"מ  2010מי אביבים                                                                                             

 

  מכרז תיק עתק: ה


